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Interpellation - Hur ser planeringen gällande
Bullmarks skola ut?
Beslut
Efter ytterligare inlägg av Per-Martin Jonasson, Bengt Holm, Eric Bergner
och Lasse Jacobson beslutar kommunfullmäktige
att avsluta överläggningen om interpellationen.

Ärendebeskrivning
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Per-Martin Jonasson
(KD) följande skriftliga interpellation till kommunstyrelsens ordförande:
Bullmarks skola tillhör Sävar kommundel, är en F-6-skola i Sävarådalen
och ligger 1,6 mil från Sävar och tre mil från Umeå centrum.
I dagläget är Bullmarks skola för liten för att kunna ta emot alla de barn
som vill gå där och den ska därför byggas ut. Sävar kommundelsnämnd
har tagit ställning för att för- och grundskolan ska rymmas inom det
befintliga skolområdet.
En kalkyl är framtagen och en markundersökning har gjorts på
skolområdet. Den visar att det går att bygga på nuvarande skolbyggnad
med en våning.
Behovet av en utbyggnad är stor. Trots det dröjer byggstarten och det
skapar frustration bland de familjer som drabbas.
Med anledning av detta ställer jag följande fråga:
•

Hur ser planeringen ut när det gäller ombyggnationerna av Bullmarks skola?

Efter medgivande av kommunfullmäktige lämnar Ordföranden i Sävar
kommundelsnämnd Bengt Holm (S) följande skriftliga svar:
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Bullmarks skola och förskola har haft ett behov av ökade lokaler under
flera år. Sedan 2009 har frågan hanterats i olika forum där flera
utredningar om detta behov har gjorts.
Bullmarks skola har en kapacitet för 70 elever. I dagsläget finns 83 elever
på skolan och de närmaste åren sker en stadig elevökning till ca 115
elever. Förskolan i Bullmark har en liknande utveckling vilket gör att man
nu ser över olika lösningar för både skola och förskola.
En plan har under en längre tid varit att göra en påbyggnad på befintlig
skolbyggnad och då integrera förskola med tre avdelningar i
skolbyggnaden. Utifrån byggnadstekniska och geologiska orsaker har detta
ansetts som svårt vilket har gjort att processen har stannat upp. Förslaget
innebär även att skolgården blir för liten i förhållande till det antal barn i
åldrarna 1-13 år som ska vistas där.
I nuläget arbetar därför Fastighetsavdelningen med ett parallellt spår där
man undersöker möjligheten att bygga ut skolbyggnaden till att bara inrymma skolverksamhet och att bygga en separat förskola i närområdet. I
den planen ingår att skolköket placeras i förskolebyggnaden vilket skapar
mer utrymme till skollokaler (klassrum, grupprum) i själva skolbyggnaden.
Processen för detta pågår och verksamhetens förhoppning är att skolan är
färdigbyggd till start ht 2015.
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